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Stimată doamnă / Stimate domn, 

 

Protejarea drepturilor dumneavoastră privind datele cu caracter personal, constituie un 
aspect important pentru Antibiotice. Din acest motiv vă aducem la cunoștință faptul că, în 
urma demersurilor dumneavoastră de a participa ca voluntar în cadrul studiilor de 
bioechivalență, datele transmise vor fi prelucrate exclusiv în cadrul societății Antibiotice și 
strict în scopul de a determina eligibilitatea dumneavoastră ca voluntar (îndeplinirea cerințelor 
medicale privind starea dumneavoastră de sănătate). În situația în care nu sunteți eligibil(ă) 
sau optați să nu participați ca voluntar anterior semnării “Formularului de Consimțământ 
Informat” la sediul societății Antibiotice, toate datele transmise vă vor fi șterse.      

În caz de nefurnizare a datelor, înscrierea dumneavoastră ca voluntar în vederea 
participării la studiile de bioechivalență nu va fi posibilă.  

Vă informăm totodată că aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care ni le furnizați:  

• dreptul de a vă accesa datele pe care vi le prelucrăm; 

• dreptul la ștergerea datelor (în limitele prevăzute de lege); 

• dreptul la rectificarea datelor; 

• dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor; 

• dreptul la portabilitatea datelor, dacă condițiile tehnice ne permit; 

• dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal. În acest caz 
Antibiotice S.A. nu va mai prelucra datele cu excepția cazului în care va avea motive 
legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra 
intereselor, drepturilor și libertăților care ar fi afectate prin neîndeplinirea de catre 
Antibiotice S.A. a acestui drept sau în scopul constatării, exercitării sau apărării unui 
drept în instanță. 

• dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru exercitarea drepturilor sau pentru alte aspecte pe care le considerați necesare a 
le discuta, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter 
personal, la adresa de e-mail dpo@antibiotice.ro. 

 

Vă mulțumim, 

Echipa Antibiotice 

Iasi. Str. Valea Lupului nr. 1 

www.antibiotice.ro  

Tel: 0232/209.000 

Fax: 0232/209.633 
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